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BOLUM IV TERCUME 
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BOLUM IV TERCUME (25 puan) 

Gecen seferki seyahatim aldima geldiginde cok ilginç olduj 

Fransa'da seyahat ederken bir seferinde, ben de diandan gelen ar 

yukariya çikiyorduk. Ben asansöre girdikten hemen sonra 

kapatmitim. 0 sirada, birkac Fransiz hizli bir eki1de geldiler 

dugmesine bastilar ye sonra asansöre bindiler. Ben ye arkadaim tn 

dedik ki: "OzUr dileriz", onlar da bize kari gulUmsediler. OnIar  

au duunUyorum. 

daim asansör He 

ansortin kapisim 

elleri He asansör 

izce olarak onlara 

i birisi Fransizca 

olarak: "Bu kii kapiyi gercekten hizlica kapatti" dedi. Ben onu diijiledikten sonra ona 

kari biraz gulumsedim ye Fransizca olarak ona dedim ki: "Evet ya, ben bu kapiyi 

hizlica kapattim, do1atiiyla biraz önceki bu hareketim için cok 6zt4 diliyorum." Onlar 

oldukça a.irdilar, bu sirada konuan Fransizrn yiizU kipkrnrnzi o1d4. 

Daha sonra, asansöre yali bir hanim daha girdi, kadinin gi c Ligi giysi oldukca 

degiikti fakat hiç de gazel degildi. Arkadaim cince olarak bana ic di ki: "Bu kadin 

nasil bu kadar çirkin giyinmi". 0 sirada sözü edilen yah kad bana kari biraz 

gulUmsedi ye oldukca dUzgun bir cince ile: "4o yil once, ben S a aghai'da iken bu 

giysimi giyerdim, bu giysim hala da guzeldir." Bunun ftzerine arkad im utanark biraz 

gtilUmsedi ye ne diyecegini bilemedi. 

H41001 - 7 


